Vindbygdsmedel

Förening
Sökande
Adress
Postnummer
Tfn

Ort
E-post

Plus-/bankgiro

Kontaktperson
Namn
Adress
Postnummer

Ort

Tfn

E-post

Projekt
Beskrivning av projektet (alternativ bifoga fil)

Beskriv hur aktiviteten gynnar trivsel och utveckling

Tidsplan och samarbetspartners
Tidsplan (fr.o.m. t.o.m.)
Samarbetspartners
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Ekonomisk kalkyl av kostnader
Kostnadsberäkning av projektet (bifoga offert och budget)
Summa kostnader:
Antal ideella timmar

Finansiering
Egen insats
Sökt Vindbygdsbidrag
Annan finansiering

Övrigt

Uppgiftslämnare
Namn
Tfn

E-post

Viktig information om vår hantering av dina personuppgifter.
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare
personuppgiftslagen.
De uppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras
av oss på Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller
kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten
berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Dina personuppgifter sparas
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke eller
samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende.
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Hur länge informationen sparas avgörs enligt beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses
dokumenthanteringsplan. Vill du veta exakt hur länge dina uppgifter sparas kan du vända dig till
nämndsadministrationen.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att
lämnas ut eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och
sekretesslagen och Arkivlagen.
Frågor om dataskydd
Om du har frågor eller synpunkter uppskattar Vindelns kommun att du kontaktar
Om du är missnöjd med hur Vindelns kommun behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att
lämna klagomål till Datainspektionen.
För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats
Kontaktuppgifter till Vindelns kommuns dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Vindelns kommun med att övervaka den interna
efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.
Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevets rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad.
E-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se
Postadress:
Dataskyddsombud
Vindelns kommun
922 81 Vindeln

